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Vale a pena ler este livro porque… é um marco na literatura 
ocidental. 
 

 

Biografia 

DANIEL DEFOE (1660, Londres – 21 de Abril de 1731, Londres) 
foi um escritor e jornalista inglês, famoso com o seu romance 
Robinson Crusoe, nascido como Daniel Foe, provavelmente na 
paróquia de St.Giles Cripplegate.Foi aluno de Charles Morton, 
cujo estilo, juntamente com aqueles de John Bunyan e da 
oratória da época, poderá tê-lo influenciado 
construtivamente. Depois de acabados os estudos, Defoe 
tornou-se comerciante, embora a sua tendência para a 
especulação não tenha favorecido essa carreira. Defoe 
escreveu panfletos famosos, muitos deles favoráveis a 
Guilherme III. Para além disso, fundou e incrementou o jornal periódico The Review 
quase sozinho, desenvolvendo um trabalho que viria a favorecer a afirmação dos 
famosos The Tatler e The Spectator.Contudo, foi graças a Robinson Crusoe, de 1719, 
que ficou famoso. Os críticos consideram geralmente que a forma moderna do 
romance nasceu com esse texto narrativo, que, partindo das memórias de alguns 
viajantes, nomeadamente do marinheiro escocês Alexander Selkirk, configura um 
relato cuja verdade depende sobretudo da acumulação de pormenores 
concretos.Neste romance narra-se a história do único sobrevivente de um naufrágio 
que o isola numa ilha aparentemente deserta. Assim se figura o percurso de uma 
personagem que, tudo fazendo para conservar os valores da sua humanidade 
básica, afirmando-os sobre uma natureza hostil e frequentemente incompreensível, 
acaba por ser adoptada pela História das Ideias como um arquétipo dessa 
condição.Em Moll Flanders de 1722, Daniel Defoe continuou a problematizar 
narrativamente os percursos de personagens solitárias e em crise. Uma outra obra 
significativa é A Journal of the Plague Year, também de 1722, na qual constrói um 
relato de uma epidemia de peste com admirável e original realismo. 
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Sinopse (resumo da obra) 
Devido ao facto de ter recusado ser cúmplice numa operação de tráfico de escravos, 
Robinson foi abandonado no alto mar e só com muito esforço conseguiu chegar a 
uma ilha deserta. Depois de várias tentativas de fuga fracassadas Robinson 
mentaliza-se com o facto de ter que viver na solidão e de ter que sobreviver à 
dureza dum ambiente selvagem. 
Com o passar do tempo vai salvar um selvagem, pior ainda um canibal que estava 
para ser assassinado pela sua tribo. A partir dai tornam-se amigos e apesar de 
existir uma diferença abismal entre eles, vão conseguir ultrapassar o dia a dia, 
unindo aquilo que de melhor cada um tem para oferecer.Relata de uma forma 
perfeita a dureza de viver na solidão, de partilhar o dia a dia com uma pessoa de 
uma realidade oposta e de viver com a desilusão crescente de possivelmente nunca 
mais poder voltar "ao seu mundo". 
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Recensão (crítica acerca da obra) 
  
Romance célebre de Daniel Defoe (1660-1731).Defoe inspirou-se na história 
verídica de um marinheiro escocês, Alexander Selkirk, abandonado, a seu pedido, 
numa ilha do arquipélago Juan Fernández, onde viveu só de 1704 a 1709. Robinson 
Crusoe herda desta história o mito da solidão, na medida em que, depois de um 
naufrágio de que é o único sobrevivente, vive sozinho durante vinte e oito anos, 
antes de encontrar a personagem Sexta-Feira. O romance simboliza a luta do 
homem só contra a natureza, a reconstituição dos primeiros rudimentos da 
civilização humana, testemunhada apenas por uma consciência e dependente de 
uma energia própria.Robinson Crusoe constitui uma obra-prima dos alvores do 
realismo, distinguindo-se assim, desde logo na composição das personagens, de 
outros romances da época. De fato, era freqüente a narração da história amorosa e 
sentimental dos homens mas não a sua vida prática. Daí que a criação de Crusoe 
seja francamente inovadora: com um espírito prático e positivo, alheio a todo o 
sentimentalismo e à debilidade poética, Crusoe é um homem para quem as coisas 
existem concretamente, sem possibilidade alguma de transformação fantástica. Não 
é uma personagem afetada e melindrosa, como as que, na época, eram importadas 
da literatura francesa, apenas compreensíveis nos círculos da corte. Crusoé é um 
ingénuo que não se deixa enganar facilmente, é ativo e tem plena confiança na 
força do homem e no seu destino vitorioso. Apesar de não possuir uma inteligência 
extraordinária, pertence ao grupo dos vencedores: é infatigável, tenaz e engenhoso 
na sua necessidade de sobrevivência e no seu desejo de se sobrepor à natureza.Ao 
mesmo tempo, Crusoé é uma personagem perturbada por problemáticas espirituais, 
bem próprias do mundo inglês do seu tempo, que o colocam no limiar de uma certa 
modernidade, aquela que permite afirmar o individualismo radical nos mais diversos 
domínios: filosófico, político, económico, etc. 
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Mais obras deste autor no centro de recursos 
 
Não há. 
 
Ligações a propósito 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Robinson_Crusoe 

http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/a_aventura_do_verdadeiro_rob
inson_crusoe.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


